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ILMASTONMUUTOS NÄKYY VÄHITELLEN 
 
Hurrikaanit, Australian kuivuus ja jäätiköiden sulaminen ovat monelle varmoja todisteita etenevästä 
ilmastonmuutoksesta. Toisille taas mennyt talvi suomessa ja USA:n kylmyys vahvistavat ettei 
ilmastonmuutosta ole. Kuka on oikeassa?    
 
Meteorologilta asiaa kysyttäessä saa vastauksen ettei vallitsevista sääolosuhteista vielä voida tehdä ilmaston 
muuttumisesta tilastollisesti sitovia johtopäätöksiä. Kuitenkin ilmastonmuutos on tosiasia.  
 
Kasvihuonekaasut mittari ilmastonmuutokselle 

Ilmakehässä olevien kasvihuonekaasujen (esim. hiilidioksidi, metaani ja ilokaasu) määrien muutokset muuttavat 
maapallon ilmastoa. Kasvihuonekaasuja tarvitaan elämän ylläpitämiseen. Ne päästävät auringon säteilyn ilmakehään ja 
estävät osan maapallon lämpösäteilystä karkaamasta avaruuteen. Jos niiden pitoisuus ilmakehässä laskee, ilmasto 
viilenee, jos pitoisuus nousee, ilmasto lämpenee. Tästä määrästä voidaan mm. laskea kuinka paljon lämpötila muuttuu ja 
kuinka paljon vesihöyryä ilmakehään siirtyy. Kasvihuonekaasut ovat siis tarkka mittari ilmaston muuttumiselle. Niiden 
pitoisuus ilmakehässä on viimeisten 50 vuoden aikana kasvanut yli 30 %.   
 
Kasvihuonekaasut muuttavat maapallon tasapainoa 

Ylimääräisten kasvihuonekaasujen johdosta maapallolle palautuu osa siitä lämpösäteilystä joka muuten olisi karannut 
avaruuteen. Ts. maapallolle tuleva säteily on suurempi kuin mitä se olisi ilman kasvihuonekaasuja. Tätä kutsutaan 
lämmittäväksi eli positiiviseksi säteilypakotteeksi. Se  saa aikaan ilmaston lämpenemisen. Myös auringonsäteilyn 
muutokset voivat aiheuttaa positiivisen säteilypakotteen. Näiden vaikutus on kuitenkin nykyään pieni verrattuna 
kasvihuonekaasujen vaikutukseen.  
 
Seuraukset näkyvät viiveellä 

Säteilypakotteen aiheuttama lämpötilan muutos toteutuu hidastettuna. Tällä hetkellä yli 80 % säteilypakotteen 
synnyttämästä ylimääräisestä lämpöenergiasta varastoituu meriin. Siksi seuraukset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua. 
Meret ovat maapallon tärkein lämpöpuskuri. Kun puskurikapasiteetti on käytetty loppuun lämpötilan kohoaminen kiihtyy.  
 
Puhdas lumi ja jää heijastavat melkein kaikki auringonsäteet takaisin avaruuteen. Se hidastaa lämpenemistä. Lumen ja 
jään sulaessa paljastuva maanpinta ja vesi ei juurikaan heijasta auringonsäteitä avaruuteen. Päinvastoin, ne imevät niitä 
itseensä tehokkaasti. Sen takia sulava lumi ja jää vaikuttavat ilmastoa lämmittävästi. Ihmisen nokipäästöt vielä 
kiihdyttävät sulamista. Tulivuoret voivat hidastaa lämpötilan muutosta. Purkaukset himmentävät tilapäisesti auringon 
säteilyä. Sama vaikutus on myös ilmakehän samentumisella. Samentumista aiheutuu mm. ihmisen rikkipäästöistä.  
 
Ihmisen osuus havaittavissa 

Meneillään oleva ilmastonmuutos on selkeästi havaittavissa. Ihmisen osuutta siinä ei vielä lämpötilahavainnoista pystytä 
merkitsevästi osoittamaan. Ihmisen suora vaikutus lämpötilaan on vielä sen verran pieni. Säteilymuutoksista tosin 
ihmisen vaikutus näkyy selvästi. Tähänastinen ilmastonmuutoksen kehitys on ollut meteorologien ennusteiden mukainen. 
Tulevaisuudessa ilmakehän kasvihuonekaasumäärien lisääntyessä myös ihmisen osuus lämpötilan nousuun tulee 
erottumaan selvästi.  
 
Ilmastonmuutosta hillitään kasvihuonekaasumäärää pienentämällä 

Tämänpäiväiset isotooppimittaukset osoittavat että ilmakehän ylimääräiset kasvihuonekaasut ovat pääosin peräisin 
ihmisen toiminnasta. Näin ollen vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä on meidän. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kasvihuonekaasupäästöjen eliminointia. Tulevaisuudessa myös ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien pienentämistä.  
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